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Het Serviceflatcomplex De Rozelaar is een initiatief van het 

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw. 

Het Woonzorgcentrum Vincenthove, het Kortverblijfcen-

trum Vincenthove en het Dag– en nachtverzorgingscentrum 

den Haard zijn andere initiatieven van de vzw. Deze zijn 

gelegen in de Dokter Delbekestraat 27 te 8800 Roeselare.   

Via een verbindingsgang zijn deze initiatieven vanuit het Ser-

viceflatcomplex De Rozelaar bereikbaar. 

Contactpersonen   

Sociale dienst - tel : 051/23.23.62 

Mevr. Bernadette Annys :  

Mevr. Charlotte Vanderstichele   

 soc.dienst@vincenthove.be  

 

Verantwoordelijke servicebemiddeling  

 Mevr. Hilde Roose  - 051/23.23.64 

flats.rozelaar@vincenthove.be  
 

Info 

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw 

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw 

Serviceflatcomplex 

 De Rozelaar 

mailto:flats.rozelaar@vincenthove.be
mailto:info@vincenthove.be
http://www.vincenthove.be
mailto:hilde@vincenthove.be


De inrichting van de flat De service 

Woonzorgcentrum Vincenthove 

Ingeval van nood kan, via het oproepsysteem in elke 

flat, 24u op 24u beroep gedaan worden op gekwalifi-

ceerde hulp vanuit het Woonzorgcentrum Vincentho-

ve.  Indien gewenst kan bij ziekte of herstel tijdelijk 

gebruik gemaakt worden van een kortverblijfkamer. 

De accommodatie van het woonzorgcentrum is vrij  

toegankelijk: cafetaria, tuinen, kapsalon, kapel, ... 

 

 

 

 

De Rozelaar is een gebouw dat bestaat uit 30 

serviceflats. Een serviceflat is een modern aan-

gepast appartement voor 65-plussers, alleen-

staanden of koppels, met de volgende kenmer-

ken: 

1. De flat is zo ingericht dat mensen op leef-

tijd er comfortabel en zelfstandig kunnen 

wonen, dit met behoud van privacy en au-

tonomie. 

2. De bewoners van de flats genieten, indien 

ze dit wensen van aangepaste diensten 

(service): 

de hulp van de thuisdiensten kan via de 

servicebemiddeling vlot worden inge-

roepen, zodat het zelfstandig wonen 

zolang mogelijk verzekerd wordt 

in geval van nood kan 24u op 24u be-

roep gedaan worden op gekwalificeerd 

personeel van het aanleunend Woon-

zorgcentrum Vincenthove 

De flat is volledig rolwagentoegankelijk. Elke flat 

heeft een inkom met ingerichte vestiaire, een ge-

zellige living met degelijk ingerichte keuken, een 

slaapkamer met aanleunend een volledig ingerich-

te en aangepaste badkamer met toilet. Ook heeft 

elke flat een berging met aansluiting voor een 

wasmachine. 

Op elke verdieping in het gebouw is bijkomend 

sanitair voorzien zodat privacy van eigen badka-

mer en toilet gewaarborgd blijft. 

De verluchting en de isolatie hebben speciale aan-

dacht gekregen.  Elke flat is zowel naar geluid als 

naar warmte extra goed geïsoleerd.  In elk appar-

tement worden de berging, de badkamer en de 

keuken permanent verlucht.  Per flat is centrale 

verwarming voorzien. 

Parlofoon in de living, aansluiting telefoon en TV-

distributie in living en slaapkamer horen bij de 

uitrusting.   

Er worden garages 

ter beschikking ge-

steld voor bewo-

ners met een eigen 

wagen. De Rozelaar 

is ingeplant in een 

mooie tuin met ge-

makkelijk toeganke-

lijke en verlichte 

wandelpaden. 

Via een verbindings-

gang kan men gebruik maken van de diensten van 

het Woonzorgcentrum Vincenthove.  

De dienst servicebemiddeling staat ter beschikking 

van de flatbewoners.   Deze dienst kan bemiddelen 

bij het verkrijgen van de gewenste thuiszorg: thuis-

verpleging, poetsdienst of thuiszorg.  Deze dienst 

kan ook bemiddelen bij technische problemen aan 

de accommodatie (vb. reparaties).   

Via deze dienst kunnen ook warme maaltijden be-

steld worden.  Deze worden dan aan de flat ge-

bracht of kunnen gebruikt worden in het restaurant 

van het Woonzorgcentrum Vincenthove.   

Elke bewoner wordt uitgenodigd op de driemaande-

lijkse gebruikerssraad.  
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